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I. MISJA NASZEJ SZKOŁY
„Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej
wiedzy uzupełnić.”
Feliks Chwalibóg

JESTEŚMY SZKOŁĄ:
1.

Promującą chrześcijański system wartości,

2.

Pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentu,

3.

Prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi
uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom
dorosłego życia,

4.

Zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną,

5.

Wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między
rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą,

6.

Zapewniającą dobrze zorganizowane atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym
budynku szkoły,

7.

Wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

II. WIZJA SZKOŁY
1.

Szkoła będzie wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku
i wzajemnej pomocy, a także zaangażowania uczniów, rodziców i pracowników w
kształtowaniu jej wizerunku.

2.

Szkoła będzie pomagać uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki:

 stworzeniu miłej, bezpiecznej atmosfery nauki i współżycia,
 rozpoznawaniu, zachęcaniu i rozwijaniu indywidualnych oraz twórczych
uzgodnień i umiejętności na miarę ich możliwości intelektualnych,

 wzbudzaniu miłości do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe
życie,

 rozwijaniu poczucia dumy z osiąganych wyników.
3.

Szkoła będzie przygotowywać dziecko do przyszłego życia przez:

 uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji,
 kształtowanie pozytywnego stosunku do zabawy, pracy, wypoczynku,
 propagowanie dziedzictwa kultury narodowej,
 poznawanie zasad życia społecznego,
 zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialności za środowisko
przyrodnicze.
4.

Grono nauczycielskie będzie:

 wzajemnie sobie pomagać, okazując szacunek i życzliwość w wypełnianiu
powierzonych mu zadań wobec uczniów szkoły,

 poszukiwać nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych
i wychowawczo – opiekuńczych,

 przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego.

III. ABSOLWENT SZKOŁY
1.

Potrafi posługiwać się komputerem i technologią informacyjną,

2.

Osiągnie co najmniej jeden sukces edukacyjny, organizacyjny lub sportowy,
reprezentuje szkołę,

3.

Wykonuje określone zadania dla grupy, klasy, szkoły, środowiska,

4.

Zna mocne i słabe strony swojej osobowości, umie je wykorzystać i korygować,

5.

Rozumie problemy i zagrożenia ekologiczne,

6.

Zna zasady bezpieczeństwa, higieny życia i pracy,

7.

Zna historię i kulturę własnego narodu i regionu.

IV. ANALIZA
MOCNE STRONY
1.

Wysoki poziom nauczania zapewniony przez profesjonalna kadrę,

2.

Ładny i czysty budynek oraz wnętrze szkoły,

3.

Opieka pedagoga, psychologa i logopedy,

4.

Zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań,

5.

Posiadanie patrona szkoły,

6.

Bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole.

SŁABE STRONY
1.

Brak codziennej opieki pielęgniarki,

2.

Wzrost patologii wśród dzieci,

3.

Brak wystarczającej liczby sal lekcyjnych,

4.

Dwuzmianowość,

5.

Słaby dostęp do dużej sali gimnastycznej dla klas I – III,

6.

Brak dużej hali gimnastycznej.

